
Foreningen Sulelængens Venner – Nyhedsbrev til medlemmerne Maj 2020 
 

Dette Nyhedsbrev er dit ”medlemsbevis”. Nyhedsbrevet mailes kun til medlemmer af foreningen ”Sulelængens 

Venner”. Alle nyhedsbreve lægges dog også op på hjemmesiden http://www.magtenboelle.dk/nyhedsbreve/  

Pr. nu er vi 123 medlemmer, som har betalt kontingent i 2020. Et ganske pænt medlemstal endnu inden sæson-

en er gået i gang. Tak for støtten! 

 

  
                          ”Vi VIL have Liv på Landet” 

 

Den planlagte søndagsmatiné med HP Lange (solo) afholdes søndag den 17. maj kl. 15 

Koncerten gennemføres, hvis Fyns Politi tillader det. (De nye regler tillader ”udendørs idræts- og forenings-

liv”, så vi håber at få den formelle tilladelse på mandag (11. maj). 

Koncerten gennemføres uden for orangeriet, med op til 30 publikummer, for at reducere eventuel smittefare 

mest muligt.  

Vi tager imod TILMELDINGER til arrangementet. Men ingen skal betale for billetten førend to dage før 

arrangementets afholdelse. Sulelængen tager imod de første 30 tilmeldinger (Hidtidige tilmeldinger er note-

ret). Derefter kommer øvrige tilmeldte på venteliste i rækkefølge. 

De tilmeldte får direkte besked, om arrangementet må gennemføres. 

OBS! OBS! Der vil være gratis kaffe og the plus kage. Og også friskpresset æblemost (fra fryseren). Plus et 

gratis glas vin eller en øl til medlemmer af foreningen ”Sulelængens Venner”. Arrangørerne fordeler stole ud 

over udendørsarealet (uden for orangeriet), så der er størst mulig afstand mellem de enkelte ”husstande”. 

Entré: 100 kr. for medlemmer; 150 kr. for ikke-medlemmer. OBS!! Bemærk de billige priser! I April-nyheds-

brevet havde vi ved en fejl angivet de dyrere entrépriser, som vi kører med ved Musik- & Bruncharrangement-

erne. 

 

Vedrørende JUNI MÅNED: Vi gennemfører de planlagte arrangementer den 13. juni (Christian Søgaards 

Trio) og den 14. juni (Martin Rauff og Jan Schønemann). I får mere besked senere om disse to arrangementer.  

 

 

I øvrigt, mangler du en gave til en god ven? 

Sulelængen i Magtenbølle laver gerne et personligt gavekort. 

Så kan man frit vælge hvilket arrangement man vil deltage i i løbet af sæsonen 2020 eller 2021 

http://www.magtenboelle.dk/nyhedsbreve/

